Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
č. zhotoviteľa: 2965/2020

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie
„Jaklovce, splašková kanalizácia na ul. Okružná“
Článok I.
Zmluvné strany
1. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
Sídlo:
Slovenská 86, 080 01 Prešov
IČO:
17085501
DIČ:
2020518027
IČ pre DPH:
SK 2020518027
Zapísaný:
OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov
IBAN:
SK28 0200 0000 0000 3180 1572
Telefón, fax:
051/7463695, 051/7463699
Oprávnený konať v mene spoločnosti:
Ing. Michal Dúbravský – konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ Obchodné meno: Obec Jaklovce
Sídlo:
Nová 464/81, 055 61 Jaklovce
IČO:
00329207
DIĆ:
2021259383
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Pobočka
Košice
Číslo účtu:
15140890/520
IBAN:
SK05 5200 0000 0000 1514 0890
Telefón, fax:
053/4894 216
(ďalej len „objednávateľ“)

2.

Článok II.
Predmet dodatku
1. Zmluvné strany sa dohodli
predmetom ktorého je:
-

na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2965/2020,

posun termínu plnenia – dodania projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie.

2. Na základe uvedeného sa mení čl. VI bod 1 termín plnenia.
Bod 1 znie nasledovne:
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet zmluvy o dielo vymedzený
v Článku IV. tejto zmluvy nasledovne: do 8 mesiacov od účinnosti zmluvy.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.

Všetky ostatné dojednania zmluvy o dielo, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v
platnosti nezmenené.
Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na
webovom sídle objednávateľa.
Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu
originálu, zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis a dva rovnopisy sú pre objednávateľa.
Tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2965/2020.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená,
dodatok uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných
podmienok a taktiež nie v omyle, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa 16.11.2020

V Jaklovciach, dňa 30.11.2020

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

Obec Jaklovce
PhDr. Matúš FEDOR
starosta obce

